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De kruiswegstaties
De kruiswegstaties in deze kerk zijn rond 1920 geschilderd door Wijnand
Geraerds - sommige op hout, sommige op koper.
Veertien taferelen over de veroordeling, het lijden en sterven van Jezus
Christus. Tussen de staties zijn verschillende profeten uit het Oude
Testament afgebeeld: Jesaja, Jeremia, Daniël en Mozes (als leidsman vanuit
Egypte naar het Beloofde Land, een voorafbeelding van Christus). Tussen de
staties de passiebloem, een herinnering aan Christus’ lijden.
Bijgaande teksten - afkomstig van de Nederlandse kapucijnengemeenschap
uit Den Bosch - zijn een hulpmiddel om mediterend langs de kruiswegstaties
te gaan.

De geschiedenis
De kruisweg is als afbeelding of als kruisje aanwezig in alle kerken. Hij
bestaat uit 14 staties, 14 episodes waarbij je even blijft stilstaan. Het is
afgeleid van de weg die Jezus ging vanaf het paleis van Pilatus tot de heuvel
(Golgotha) waar hij werd gekruisigd.
Na de 4de eeuw ontstonden er bedevaarten naar het Heilig Land, vooral naar
Jeruzalem. In de 13de eeuw kregen de franciscaanse broeders het beheer
over de heilige plaatsen in Palestina. Sint Franciscus had als eerste oog voor
het menselijk leven en vooral het lijden van Jezus. Zijn broeders nodigden de
pelgrims uit om de weg van Jezus te volgen. In 1250 noemden ze deze weg
de Via Dolorosa.
Onder invloed van franciscaanse en kapucijner broeders werd er vanaf 1700
overal in kerken een kruisweg aangebracht. Door veel invloeden is het aantal
staties uiteindelijk op 14 uitgekomen.
In 1741 heeft paus Benedictus IV de kruisweg voor alle kerken verplicht
gesteld. Dat kon ook in de vorm van houten kruisjes.
De franciscaan Leonardo a Porto Maurizio liet in 1759 een kruisweg in het
Colosseum in Rome aanbrengen. Daar bidt de paus tegenwoordig de
kruisweg op Goede Vrijdag.
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1. Jezus wordt ter dood veroordeeld

Hoewel Pilatus geen schuld in Jezus vond, liet hij Hem geselen en leverde hij
Hem over om Hem ter dood te laten brengen.
Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.
Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur.
Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.
Wat Jezus overkwam, overkomt nog steeds ontelbare mensen.
Ook in onze dagen is er groot onrecht dat mensen wordt aangedaan, het is
ten hemel schreiend.
Er zijn krachten aan het werk die er op uit zijn om mensen te beroven van
hun waardigheid en rechten.
Stilte / stil gebed …
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2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
Jezus droeg zelf Zijn kruis.
Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar mens: Hij neemt nu het
lijden op zich.
Tot het einde toe zal Hij dit kruis dragen om het over te geven in de handen
van Zijn Vader in de hemel.
Altijd zijn er mensen die het kruis op hun schouders nemen, die lijden aan het
onrecht dat hun en anderen wordt aangedaan.
Ook zij dragen dit kruis om het te planten voor het aanschijn van onze
Hemelse Vader.

Stilte / stil gebed …
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
Het kruis is te zwaar.
Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.
Het onrecht is te groot om te dragen.
Hij moet verder. Hoe? Hij raakt in zichzelf gekeerd, denkt alleen aan de pijn.
Wanhopig kijkt Hij om zich heen, wie helpt Mij?
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Allen die zich inzetten om het leed van mensen te dragen en te verlichten,
ervaren hun zwakte en machteloosheid.
Zij strekken hun handen uit naar God, maar niet altijd krijgen zij antwoord.
Waarom ben je zo ver, mijn God?
Vaak moet je geloven zonder te ervaren.
Stilte / stil gebed …
4. Jezus ontmoet Zijn verdrietige Moeder
Niemand kan
zonder zijn
moeder, ook
Jezus niet.
Zij staat langs de
weg die Jezus
gaat, machteloos
en biddend.
Zij helpt Hem de
kracht te vinden
het kruis te
dragen.
In een enkele oogopslag is er een wereld van begrip.
Samen gaan Zij verder.
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Overal ter wereld verkeren jonge mensen in nood.
Overal sterven mannen en vrouwen in de bloei van hun leven.
Wat een zegen als je dan een moeder hebt die je bijstaat.
Wat een zegen als je het contact niet verliest met je dwaze moeder. Wat een
verdriet bij ouders
die een kind verliezen
Stilte / stil gebed …
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
God zij dank zijn er niet alleen toeschouwers maar ook helpers.
Dat mocht ook Jezus ervaren.
Simon blijkt bereid om het vernederende kruis van Jezus mee te dragen.

Wat een weldaad is het als je telkens weer mensen ontmoet die een hand
uitsteken, die een bemoedigend woord spreken, die je een eind op weg
helpen.
Doodgewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken
krijgen met de nood van een ander.
Stilte / stil gebed …
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6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af
Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag.
In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen.
Ook in Zijn ontluistering weken zij niet van Zijn zijde, zij overwinnen hun
angst.
Veronica is daar een voorbeeld van; zij reinigt Zijn geschonden gezicht.

In alle landen waar mensen worden misbruikt, zijn het dikwijls vrouwen die
duidelijk en daadwerkelijk protest aantekenen, vaak met gevaar voor eigen
leven. Meer dan wie ook weten zij uit ervaring dat het menselijk leven heilig is
en niet geschonden mag worden.
Stilte / stil gebed …
7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
Eén keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend.
Jezus heeft deze vernedering ondergaan. Het lijden was niet meer te
overzien.
Hij nam de last van de wereld op zich en moest ervaren dat ook Hij zélf
gedragen moest worden.
Vallen doen we allemaal, soms door oorzaken buiten ons om, soms ook door
eigen schuld, soms juist op momenten dat wij ons sterk waanden.
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Dan is het een troost te weten dat we zelf gedragen worden door een liefde
en barmhartigheid die geen grenzen kennen.
Stilte / stil gebed …
8. Jezus troost de huilende vrouwen
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Anderen troosten, terwijl je zelf heel erg verdrietig bent, lijkt een onmogelijke
taak. Jezus heeft, ondanks Zijn lijden, nog aandacht voor de mensen buiten
Hem. Wat Hem overkomt, kan morgen hun zonen overkomen. Zij huilen over
Hem, zij huilen over zichzelf. Hij wordt door medelijden overmand als Hij de
treurende vrouwen ziet.
Zij die zelf lijden, zijn vaak beter dan wie ook in staat om anderen te troosten;
zij weten wat er in anderen omgaat.
Lijden en verdriet kunnen egocentrisch maken.
Lijden en verdriet zijn ook in staat ongekend heilzame krachten in ons op te
wekken.
Stilte / stil gebed …

9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
Driemaal vallen is te veel.
Jezus is volkomen machteloos, hulpeloos en uitgeput. Hij kan niet meer.
Hij is alleen maar pijn. Toch moet Hij verder.

Jezus preekte een koninkrijk van liefde en gerechtigheid.
Hij werd een speelbal van een koninkrijk van haat en onrecht.
Iedereen heeft wel eens het besef niet meer verder te kunnen, aan de grens
van zijn vermogen te zijn.
10

Maar dan kan zwakheid kracht worden, als wij gaan beseffen dat niet wij
maar God de drager en genezer is van ons onvermogen.
Stilte / stil gebed …
10.Jezus wordt van zijn kleren beroofd
Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest
ontluisterende ervaring die je mee kunt maken.
Jezus werd ontdaan van wat Hem bescherming gaf en Hem dierbaar was.
Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na geweld dat hen is
aangedaan.

Je met zelfrespect kleden en gedragen, en zo naar buiten uitstralen wat je
innerlijk bent.
Het is ongelooflijk kwetsend als je dit recht wordt ontnomen, als je te kijk
wordt gezet.
Stilte / stil gebed …
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11.Jezus wordt aan het kruis genageld
Hij werd als crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis
genageld.
De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding.

Dagelijks worden mensen ver-ontmenselijkt, als vuilnis behandeld, gemaakt
tot voorwerp van vermaak en moordlust: om wanhopig van te worden.
Gelukkig zijn er ook ontelbaren die er alles aan doen om de slachtoffers te
bevrijden, soms ten koste van hun eigen welzijn en leven en omwille van de
liefdevolle God.
Stilte / stil gebed …
12.Jezus sterft aan het kruis
Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in Uw handen leg ik heel mijn leven.
Na deze woorden boog Hij het hoofd en stierf.
Iedereen sterft eens. Een christen staat door Jezus vaak oog in oog met het
sterven als een volledige overgave aan God.
Sterven is niet iets wat je overkomt, maar iets dat je zelf doet, aan de hand
van Jezus je overgeven aan God de Vader.
Door zijn dood heeft Jezus ons allen tot God gebracht, tot de bron van het
leven en de vreugde.
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Door ons in geloof aan Jezus toe te vertrouwen voltrekt zich zijn verlossing in
ons, ongeacht wie we zijn.

Stilte/stil gebed……
13.Jezus wordt van het kruis afgenomen
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Maria ontvangt Jezus terug. Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is
nu Zijn rustplaats.
Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van Zijn lijden verlost is; wat
we verwachten is Zijn opstanding.
Veel plaatsen op de wereld zijn bezaaid met doden, slachtoffers van ziekten
en ongelukken, van moord en doodslag, van oorlogen en aanslagen.
Hiermee is hun leven niet ten einde; hun wacht een nieuwe toekomst, een
nieuw leven, niet meer aan te tasten door de macht van het kwade.
Stilte / stil gebed …
14.Jezus wordt in het graf gelegd
Jezus rust in Zijn graf, in afwachting van Zijn opstanding.
God, onze Vader, zal woord houden en Hem door zijn Geest op de derde dag
doen opstaan.

In een lang proces nemen wij afscheid van onze dierbaren die ons
voorgingen in de dood, soms gebroken door verdriet.
Maar het is geen afscheid voorgoed, want eens zullen wij allen opnieuw tot
leven komen om voor altijd bij elkaar te zijn met de Heer in ons midden.
Stilte / stil gebed …
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Gebed
Eeuwige God,
nog steeds is er veel leed, vaak ondraaglijk leed, nog steeds lijkt de
voltooiing van de verlossing ver weg, daarom bidden wij U:
laat hen die delen in Uw lijden,
ooit delen in Uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot ommekeer.
Amen.
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